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I. A pályázó személyes adatai
Név:...................................................
EHA kód:…………………………..
Anyja neve: ......................................

II.

Évfolyam, szak:....................…….............
Szül. idő: ..................................................
E-mail: .....................................................
Telefonszám: ...........................................

A megpályázott feladat

Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke által kiírt demonstrátori
feladatokból a megjelölt feladat elvégzésére jelentkezem:
(A kiválasztott feladatot a feladat elnevezése előtti négyzetbe tett x-szel jelölje! Ha több
feladatot jelölne meg, akkor kérjük, hogy számokkal a preferált sorrendet is jelezze, ahol az 1es érték a leginkább preferált feladatot jelöli.)

Felelős oktató
Dr. Bozóki Zoltán
Dr. Erdélyi Miklós
Dr. Erdélyi Miklós
Dr. Geretovszky
Zsolt
Dr. Hopp Béla
Dr. Horváth Zoltán
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III.

Feladat
A Környezeti áramlások fizikája előadáshoz kapcsolódóan
konzultációs gyakorlatok megtartása. (2 fő)
A Spektroszkópia gyakorlathoz kapcsolódóan jegyzet szerkesztése (1
fő)
A Mikroszkópia alapjai előadáson írt vizsgadolgozatok javítása (1 fő)
A II. éves labor jegyzőkönyveinek javítása. (2 fő)
A Kísérleti fizika 2. előadás során bemutatott kísérletekből írt
dolgozatok javítása (1 fő).
A Hullámtan és Optika gyakorlat házi feladatainak és dolgozatainak
javításában való közreműködés az EFOP362 pályázathoz
kapcsolódóan. (1 fő)
Az Optika laboratórium kurzushoz kapcsolódó új mérési gyakorlatok
kifejlesztésében részvétel az EFOP362 pályázathoz kapcsolódóan
(max. 3 fő, Fizika BSc végzettség előfeltétel)
A LabVIEW alapjai fizikai alkalmazásokkal 1. kurzushoz a
megtartásban való részvétel (1 fő)
Részvétel
tanszéki
kötődésű
csillagászati
ismeretterjesztési
tevékenységekben, valamint csillagászati oktatási segédanyagok
szerkesztésében. (max. 3 fő)

A pályázó tanulmányi előmenetele

Tanulmányi eredményeim az egyes félévekben (hagyományos átlag):
2015/2016. II. félév 2016/2017. I. félév

2016/2017. II. félév

2017/2018. I. félév

Köztársasági ösztöndíjban részesültem (évszámokkal megnevezve az egyes félévek):

A pályázat indokolása (a pályázati felhívást illető tárgyból, tanszéken elért eredmények,
diákköri tevékenység, eddigi, a demonstrátorinak megfelelő munka kerülhet itt
felsorolásra):

Szeged, 2018. .………………………
.............................................
hallgató aláírása
IV. Oktatói ajánlás

Szeged, 2018. .………………………
.............................................
oktató aláírása
V. A tanszékvezető véleménye (több pályázó esetén rangsorolási utalással)

Szeged, 2018. …………….......................

.........................................................
Prof. Dr. Hopp Béla
tanszékvezető

